


Lorentz Of f ices is  een s ta te -o f - the -ar t  kantoor toren die onderdak biedt  aan 
bedr i jven en hun werknemers met een dynamische, gezonde en moderne k i jk 
op werken. Met een f lex ibele indel ing die ontmoeten, verbinden en het  delen 

van kennis bevorder t .  Waarbi j  in het  ontwerp, de bouw en het  gebruik van het 
pand is  nagedacht  over hoe het  zo veel  mogel i jk  energie geef t  -  en zo weinig 

mogel i jk  verbru ik t .  Een ideale en s t imulerende werkomgeving voor kenniswerkers 
en bedr i jven u i t  Le iden en omst reken, die de Spi r i t  o f  Science in z ich heef t . 

SPIRIT OF 
SCIENCE



DUUR-
ZAAMHEID

Lorentz Of f ices is  prominent  onderdeel  van de Leidse Duurzaamste Ki lometer, 
heal thy by design. Het dak wekt  energie op ui t  de zon -mogel i jk  ook u i t  de 

wind-  en beschik t  over capaci te i t  om water op te s laan. Daarnaas t  i s  he t 
beschikbaar a ls  bui tenru imte met een pracht ig u i tz ich t  over de s tad. 

BREEAM ver y good (2020) en BENG-eisen worden als een ondergrens 
aangehouden in de verdere u i twerk ing van het  ontwerp. In het  gebruik nodigen 
brede, toegankel i jke t rappen ui t  to t  beweging; l i f ten z i jn bewust  ont t rokken aan 

het  z ich t .  K l imaatbeheers ing is  per verdieping in te s te l len.



De pl in t  wordt  de levendige ontmoet ingsplek van 
Lorentz Of f ices. Een kwal i ta t ie f  horecaconcept 
(café - lounge- res taurant )  verwelkomt en s t imuleer t 
de in teract ie tussen de gebruikers,  (zaken) re la t ies 
en passanten. Het onders te gedeel te van de 
sokkel  ( twee van de v i j f  bouwlagen) zal  naar 
verwacht ing als co -work ing ingevuld worden. Di t 
i s  dé plek voor de moderne f lexwerker,  maar ook 
de andere huurders kunnen van de aangeboden 
diens ten en ser v ices gebruik maken. Denk hierbi j 
aan het  huren van vergaderru imtes die incidenteel 

nodig zi jn.  De bovengelegen v loeren zi jn 
toegespi t s t  op de vas te huurders van de v loeren, 
waarbi j  de v loer ve lden f lex ibel  z i jn in te delen. 
De t rend was al  lang gaande, maar door de 
pandemie heef t  men de thuisomgeving def in i t ie f 
ontdek t  voor product ie f  geconcent reerd werken. 
Men is  het  kantoor des te meer gaan waarderen 
om elkaar te ontmoeten, socia le contacten te 
leggen en voor samenwerken. Hier pas t  een 
dynamisch en gezond kantoorconcept bi j . 

HET NIEUWE 
WERKEN



LORENTZ
COMPLEX

Met de bouw van Lorentz Of f ices wordt  een 
toonaangevend gedeel te afgerond van het 
cent ra le complex in het  herontwikke lde Leidse 
Sta t ionsgebied. Een dr ie -éénheid van imposante 
torens, verbonden door een sokkel  waar in de 
dr ie torens ogenschi jn l i jk  to t  één geheel  v loeien. 
Een f i jnz innig onderscheid is  te z ien in de 
archi tec tuur  van de bovengelegen s lanke torens. 
Lorentz Of f ices, de hoogste toren van de dr ie, 
draagt in het  s ier roos ter  een verwi jz ing naar de 
Natuurkunde en de Nobelpr i j s  die naamgever 
Hendr ik Antoon Lorentz in 1902 ontvangs t  nam. 

Het Lorentz Complex is  ontworpen door  
Neute l ings R iedi jk Archi tec ts .  Di t  bureau is 
gespecia l i seerd in het  ontwerpen van complexe 
projec ten in de publ ieke, commercie le en 
cu l tu re le sector.  In Le iden is  Neute l ings R iedi jk 
Archi tec ts  onder meer bekend door het  ontwerp 
van het  recent  opgeleverde Natura l i s  museum in 
Le iden (R i jn landse Archi tec tuur  Pr i j s  2019).



• Brede, u i tnodigende t rappen-  aan het  z ich t 
ontnomen l i f ten;

• Ul t ra -modern vent i la t iesys teem; 

• Grote, f lex ibel  in te delen v loer ve lden;

• Vloer ve lden zi jn door het  aanbrengen van 
in terne t rappen gemakkel i jk  met e lkaar te 
verbinden;

• Levendige & ui tnodigende pl in t  met horeca;

• F lex ibele vergader faci l i te i ten in de sokkel ;

• Ser v iceconcept in de sokkel ,  speciaal  voor de 
moderne f lexwerker;

• Hospi ta l i ty  met gecombineerde lunch -  en 
werkplekken;

• 27 parkeerplaatsen in de aangrenzende 
garage van Lorentz 1;

• Ruime parkeergelegenheid in nabi jgelegen 
parkeergarages;

• Ruime f ie tsens ta l l ing.

FACILITEITEN



KENMERKEN
• Heal thy by design: in ontwerp, bouw en 

gebruik ger ich t  op gezondheid;

• Onderdeel  van de Leidse Duurzaamste 
Ki lometer;

• Ambi t ie is  BREEAM Excel len t  (2020) 4 s ter ren;

• Guns t ig gelegen te midden van Cent raal 
S ta t ion, h is tor i sche binnens tad en Bio Sience 
Park;

• Aant rekke l i jke locat ie voor aant rekken en 
behoud van topta len t ;

• Aanvul lende energie vanui t  WKO;

• BENG (bi jna energie neut ra le gebouwen) i s 
de ondergrens;

• Mater iaalgebruik wordt  beperk t  en wordt 
geregis t reerd met het  oog op hergebruik;

• Gescheiden afval inzamel ing;

• Lage ser v icekos ten door energiezuin ige 
voorzieningen;

• Duurzaam en mul t i func t ioneel  dak.



LOCATIE
Le iden is  een pracht ige ves t ings tad die 
z ich terecht  prof i leer t  a ls  een cent rum 
van wetenschappel i jke kennis en nieuwe 
technologie. De aanwezigheid van de 
ouds te univers i te i t  van Neder land is  h ier van 
getu ige. Het h is tor i sche cent rum bes taat  u i t 
voorname monumenta le panden, omgeven 
door ve le grachten en s ingels. 

Het Le iden Bio Science Park, dat 
doorontwikke l t  naar een Innovat ie Dis t r ic t , 
t rek t  ( in ternat ionale)  bedr i jven en ta len t 
naar Le iden. De exponent ië le groei van het 
park t rek t  n ieuwe bedr i jv igheid aan, die 
ook landt in het  s ta t ionsgebied van Leiden. 
Onlangs is  het  commercië le team van 
Heineken Neder land ondergebracht  in het 
naas tgelegen pand Lorentz I . 

OMGEVING
Lorentz bevindt  z ich di rec t  aan de hoofdingang 
van Leiden Cent raal  S ta t ion, waar dagel i jks 
meer dan 100.000 mensen de s tad in -  en 
u i t re izen. Di t  op een unieke plek v lakbi j  he t 
Le iden Bio Science Park én de oude s tad. 
Doordat het  s ta t ionsgebied van Leiden eveneens 
zeer goed bereikbaar is  vanui t  de gehele 
Rands tad is  di t  een ideale hoogwaardige 
ves t ig ings locat ie voor bedr i jven. Een locat ie die 
bovendien zeer aan zal  spreken als toekomst ige 
werkplek voor jong topta len t ,  dat  vo lop 
aanwezig is  in de omgeving.   

In het  s ta t ionsgebied bes taat  een funct iemix van 
wonen, werken en ontspannen. Het gebied van 

de spoorzone ontwikke l t  z ich de komende jaren 
naar een toekomstbes tendig en aant rekke l i jk 
zakendis t r ic t  waar ru imte is  voor ontmoet ing en 
verbinding. De charme van de oude s tad met 
haar grachten, s ingels,  horeca en musea l ig t  op 
een s teenworp afs tand. 

De gemeente Le iden heef t ,  in haar nog vas t  te 
s te l len Gebiedsvis ie S ta t ionsgebied, ingr i jpende 
plannen neergelegd om het  s ta t ionsgebied s terk 
te vergroenen en om vele s t ra ten, p le in t jes en 
park jes een kwal i te i t s impuls te geven. Hiermee 
wordt  het  een zeer aangenaam gebied om te 
verb l i jven en om in af  te spreken. 



BINNENSTAD/
HISTORISCH 

CENTRUMUNIVERSITEIT 
LEIDEN

LEIDEN 
BIO SCIENCE 

PARK LEIDEN 
CENTRAAL

Lorentz of f ices is  di rec t  gelegen aan de 
hoofdingang van Leiden Cent raal  s ta t ion.

Voor personen die te f ie ts  naar Lorentz Of f ices 
komen, wordt  er  een ui tgebreide f ie tsvoorziening 

gereal iseerd. 

Voor auto’s z i jn er  27 plekken in Lorentz I 
beschikbaar. Ui tbre iding is  mogel i jk  in over leg. Er 
i s  vo ldoende parkeergelegenheid in nabi j  gelegen 

garages.

BEREIK-
BAARHEID

Schiphol Airport
15 min

Amsterdam Zuid
23 min

Rotterdam Centraal
33 min

Den Haag NOI/CS
9-12 min

Utrecht Centraal
43 min

TREIN

Schiphol Airport
25 min

Amsterdam Zuid
33 min

Rotterdam Centraal
45 min

Den Haag NOI/CS
25 min

Utrecht Centraal
53 min

AUTO



OPLEVERINGSNIVEAU
Casco oplevering, dat wil zeggen per verdieping: 
• een natte groep (toiletten) conform plattegronden en 

PVE (inclusief wanden, afwerkvloer, vloertegels, sanitair, 
verlaagd plafond). De overige ruimten bestaan uit ruwe 
betonvloeren, wanden, kolommen, zonder plafond;

• aansluitpunt voor voorzieningen t.b.v. individuele 
ventilatie, centraal bij de kern/trappenhuis

• standaard aansluitpunten voor WKO verwarming (Lorentz 
fase 1), water, elektra,  telefonie/cai & riolering (excl. de 
energie meters).

BESCHIKBAAR VLOEROPPERVLAK
• Plint: ca. 450 m2 v.v.o.
• Sokkel: 1e t/m 5e verdieping, per verdieping ca.1.200 m2 v.v.o.
• 14 boven gelegen verdiepingen, per verdieping ca. 800 m2 v.v.o.
De vloeren zijn onderling te verbinden en flexibel in te delen

Totale oppervlakte: ca. 19.000 m2 v.v.o.

HUURPRIJS
Kantoorruimte:  
Vanaf € 180,- per m² per jaar, te vermeerderen met de 
wettelijk verschuldigde omzetbelasting.  

Parkeerplaatsen: 
€ 2000,- per parkeerplaats per jaar

OPLEVERING
Q4 2023 (casco)

SERVICEKOSTEN
N.o.t.k.

HUURTERMIJN
10 jaar met de verlengingsmogelijkheden van telkens 5 jaar. 

FLEXIBILITEIT
Het gebouw is flexibel in te delen, om zowel corporates, mid-sized als 
ondernemingen van een bescheiden formaat van een passende en 
prettige werkplek te voorzien. Indien een grote huurder (anchor tenant) 
zich aandient, kan er een tailor made ontwerp worden gemaakt waarin 
de voorkeuren worden verwezenlijkt. Dat vertaalt zich in een stevige 
commitment. Voor huurders van een bescheiden oppervlakte zal dit 
commitment conditioneel zijn.



4E VERDIEPING - 1200 m2 v.v.o.

Testfit open Testfit semi-open

Ons makelaarsteam informeert u graag over de mogelijkheden, inclusief de mogelijkheid van het maken van testfits.

8E VERDIEPING - 800 m2 v.v.o.

Testfit open Testfit semi-open

Ons makelaarsteam informeert u graag over de mogelijkheden, inclusief de mogelijkheid van het maken van testfits.



CONTACT

Disclaimer
Hoewel de informatie in deze brochure met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen 
aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. De gepubliceerde beelden geven een 
inspiratie voor een mogelijke oplevering maar hiervoor worden geen garanties gegeven. 

MICHIEL SWART

T +31 70 750 89 00
M +31 643 36 93 72
michiel.swart@cbre.com

JESSE BLONK 

T  +31 71 305 02 00 
M +31 610125163
jesse@barnhoornbedrijfsmakelaardij.nl

ONTWIKKELAAR ONTWERP

WWW.LORENTZLEIDEN.NL

Ons makelaarsteam informeert u graag over de mogelijkheden, inclusief de 
mogelijkheid van het maken van testfits.




